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1. Všeobecná charakteristika organizácie
Zemplínske múzeum v Michalovciach (ďalej ako „ZM“) vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske
vlastivedné múzeum, pričom od roku 1965 pôsobí pod dnešným názvom. Je najstaršou
inštitúciou svojho druhu na území dnešného Zemplína.
V súčasnosti je ZM príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj (zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov). Právnym dokladom je zriaďovacia listina vydaná zriaďovateľom
s účinnosťou od 1. 4. 2009.
Organizácia v súlade so zákonom o múzeách a galériách č. 206/2009 Z. z. a jeho neskoršej
úprave a doplnení zákonom č. 38/2014 Z. z. a výnosom MK SR č. MK-2544/2015-110/11648,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii
a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty a inými právnymi predpismi, plánovane a na základe
vedeckého výskumu systematicky zhromažďuje, odborne spracováva a eviduje zbierkové
predmety vymedzenej oblasti záujmu. Následne opäť na základe odborného spracovania
uchováva, zabezpečuje ochranu a verejnosti prezentuje zbierkový fond prostredníctvom
expozičnej, výstavnej a edičnej činnosti.
V rámci svojej odbornej činnosti múzeum organizuje a spolupodieľa sa na odborných
podujatiach najmä na regionálnej, ale aj na celoslovenskej až medzinárodnej úrovni. Výstupy
vedecko-výskumnej práce zamestnancov sú publikované v samostatných monografiách,
odborno-popularizačných knihách, zborníkoch či štúdiách. V rámci svojich aktivít organizácia
využíva aj rozličné projekty (mimorozpočtové zdroje), či už samostatne alebo v spolupráci so
spriaznenými organizáciami Košického samosprávneho kraja a ďalšími subjektmi. Vďaka
projektovým prostriedkom bolo možné uskutočniť množstvo obohacujúcich podujatí, či
ochrániť uchovávané predmety hmotného kultúrneho dedičstva.
ZM je odbornou inštitúciou, ktorá dokumentuje živú a neživú prírodu a tiež celkový
kultúrno-historický a hospodársky vývoj územia Zemplína (slovenská časť historickej Zemplínske
a Užskej župy). V súčasnosti je v zbierkovom fonde múzea evidovaných vyše 75 tisíc predmetov
z vedných odborov prírodovedného a spoločenskovedného charakteru.
ZM sídli v barokovo-klasicistickom kaštieli a priľahlom areáli, ktorý v minulosti patril
šľachtickému rodu Sztárayovcov. Je lokalizovaný historickom centre na Kostolnom námestí 1.
V súčasnosti je hlavný kaštieľ po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá bola financovaná z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja. Súbežne so sprístupnením objektu kaštieľa po rekonštrukcii
v jeseni 2019 boli predstavené aj dve nové moderné interaktívne expozície – historická
a umelecko-historická.
ZM spravuje celkom šesť objektov, pričom štyri z nich sú zapísané v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu (ÚZPF) ako Národné kultúrne pamiatky. Časť zbierok má ZM aj v obci
Bánovce nad Ondavou, kde obec prevádzkuje Literárne múzeum Pavla Horova.
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ZM spravuje menovite tieto objekty:
 Barokovo-klasicistický kaštieľ
 „Starý kaštieľ“, tzv. Galéria
 Koniareň
 Zimná záhrada, tzv. evanjelický kostol
 Garáž (zlegalizovaný a zapísaný do majetku bol v roku 2019)
 Dva objekty v obci Hnojné (dom a hangár), kde sa už viacero rokov neprevádzkuje
expozícia poľnohospodárskych tradícií, pričom objekt roľníckeho domu sa
nachádza v databáze prebytočných nehnuteľností zriaďovateľa.
2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka
2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti
Rok 2019 bol pre ZM veľmi úspešným. Podarilo sa realizovať II. etapu rekonštrukcie
barokovo-klasicistického kaštieľa. V máji 2019 Úrad Košického samosprávneho kraja a správca
kaštieľa – Zemplínske múzeum v Michalovciach – oficiálne odovzdali stavenisko firme PŠP,
s. r. o. z Michaloviec, ktorá vzišla z verejného obstarávania v máji. V priebehu štyroch mesiacov
opravil zhotoviteľ strechu a krov na hlavnom kaštieli, obnovená bola fasáda, interiérové
schodiská, bleskozvod a pribudlo aj nové osvetlenie historickej budovy. Súbežne so stavebnými
prácami pokračovali aj prípravy na realizácii expozícií múzea. Vďaka finančnej dotácii v celkovej
výške 228 582 eur od Košického samosprávneho kraja, boli teda so sprístupnením objektu
kaštieľa v jeseni 2019 predstavené a verejnosti sprístupnené aj dve nové moderné a
interaktívne expozície – historická a umelecko-historická. Realizáciu expozícií mala na starosti
spoločnosť Veverka s. r. o. Vďaka týmto expozíciám sa ZM zaradilo medzi jedno
z najmodernejších múzeí na Slovensku. Slávnostné otvorenie a sprístupnenie priestorov kaštieľa
sa uskutočnilo 21.9.2019 s názvom Príbeh kaštieľa teda pokračuje..., za prítomnosti
významných predstaviteľom štátnej správy, samosprávy, akademickej obce, cirkevných
predstaviteľov a členov rodiny Sztárayovcov.
Uplynulý rok bol náročný aj v riadiacej oblasti ZM. V januári bol na pozíciu povereného
riaditeľa menovaný PaedDr. Martin Molnár, ktorý po 9 rokoch vystriedal Mgr. Maroša Demka
(z pozície riaditeľa ZM odstúpil v decembri 2018). Martina Molnára v riadení inštitúcie v októbri
vystriedala Mgr. Stanislava Rovňáková.
V priebehu roka bol realizovaný aj ekonomický audit a „audit“ muzeálnych odborných
činností. Oba audity poukázali na nedostatky vo vnútorných procesoch fungovania inštitúcie
a pri vykonávaní základných odborných činností a preto poslúžia v roku 2020 na vykonanie
nápravných opatrení. Dôležitým krokom bude hlavne vykonanie komplexnej revízie celého
zbierkového fondu múzea a spísanie revíznej správy.
Vďaka úspešnej rekonštrukcii a sprístupneniu hlavného kaštieľa sa v závere roka podarilo
zrealizovať už viacero podujatí na domácej muzeálnej pôde. Využili sa priestory, ktoré sú do
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budúcnosti plánované pre stále expozície (národopisnú a archeologickú) z dôvodu, že výstavné
priestory v západnom krídle je potrebné sfunkčniť. Vďaka sprístupneniu kaštieľa a jeho
východného krídla sa nám podarilo obnoviť tradičné podujatie s názvom Kračun. Významným
úspechov, ktorý pozitívne vnímala aj široká verejnosť bolo usporiadanie v poradí 32.
Silvestrovskej vernisáže v priestoroch múzea.
Rok 2019 bol aj vďaka štedrej podpore zriaďovateľa opäť rekordným, čo sa týka finančných
výdavkov na akvizície (15 630 eur). Múzeum tak bolo schopné výrazne zhodnotiť a obohatiť
svoj zbierkový fond.
Ťažiskovými v rámci prezentačných aktivít múzea zostali aj v uplynulom roku výstavy
výtvarných diel maliara „Zemplínskeho slnka a ľudu“ Teodora Jozefa Moussona a panelovej
výstavy o živote grófky Irmy Sztárayovej.
Rok 2019 bol z pohľadu projektovej činnosti slabším. Podarilo sa však získať finančné
prostriedky na zriadenie centrálneho archeologického depozitáru vo výške 15 000 eur, čím sa
darí napĺňať koncepcia systematického zlepšovania stavu úložných priestorov ZM. Revíziou
elektroinštalácie v centrálnom depozitári sa zistila nutnosť kompletnej rekonštrukcie
elektroinštalácie, pričom je potrebné to riešiť čím skôr. V rámci zabezpečovania ochrany
a odborného ošetrenia zbierkových predmetov sa pokračovali v ošetrovaní exponátov, ktoré
boli stiahnuté zo stálych expozícií. Vo vlastnej réžii ZM bolo konzervátorsky ošetrených 657
zbierkových predmetov. Aj v tomto roku sa už tradične vďaka podpore Fondu na podporu
umenia podarilo zabezpečiť komplexné reštaurovanie viacerých predmetov externým
spôsobom. Reštaurátor Tibor Kováč realizoval II. fázu reštaurovania nábytkového kompletu
z obdobia I. republiky (3 kusy nábytku), pričom nábytkový komplet sa stal súčasťou novej
expozície.
Po rekonštrukcii došlo nielen k rozšíreniu expozičných priestorov, ale inštitúcia získala vo
východnom krídle (v podkroví) aj multifunkčné miestnosti, určené predovšetkým pre rôzne
aktivity detí a mládeže (tvorivé dielne, detské letné tábory), zriadená bola i multimediálna
miestnosť. Vďaka tomu sa posilnila prezentácia múzea. Na základe tejto skutočnosti vedenie
múzea prehodnotilo a rozšírilo ponuku a možnosti na krátkodobé prenájmy priestorov.
Obnovilo sa svadobné fotenie v interiéri a exteriéri kaštieľa, po sprístupnení kaštieľa sa
uskutočnili 2 svadobné fotenia. V decembri bol záujem o prenájom pivničných priestorov pre
Zemplínsku spoločnosť v rámci vianočného posedenia. Taktiež v decembri bol záujem
o prenájom multifunkčnej miestnosti, kde boli prezentovane handmade výrobky a taktiež
záujem prejavila farmaceutická spoločnosť pre prenájom multimediálnej miestnosti, kde bol
seminár a prenajala si aj pivnične priestory na posedenie. Forma krátkodobých prenájmov sa
ukazuje aj do budúcnosti ako jeden z vhodných spôsobov samofinancovania inštitúcie.
Silné stránky:
 Zrekonštruovanie hlavného kaštieľa.
 Sprístupnenie 2 nových interaktívnych expozícií – historickej a umelecko-historickej.
 Rekonštrukciou kaštieľa vznikol priestor pre tvorivé dielne a multimediálna miestnosť.
 Potenciál budov v správe ZM, francúzskej záhrady a anglického parku v areáli ZM.
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Existencia historických osobností s väzbami na michalovský kaštieľ (napr.: rytier Albert) a
región (napr.: T. J. Mousson, grófka Irma Sztárayová) s nadregionálnym a nadnárodným
významom.
Spolupráca so súkromnými a verejnými inštitúciami v regióne.
Zvyšovanie miery samofinancovania prostredníctvom krátkodobých prenájmov
priestorov.

Slabé stránky:
 Zlý až havarijný stavebno-technický stav niektorých objektov v správe ZM – zimná
záhrada a koniareň (umiestnená je tam prírodovedná expozícia).
 Nedostatok depozitárov.
 Chýbajúce finančné zdroje na tvorbu nových expozícií.
 Chýbajúce finančné zdroje pre prípravu a zabezpečenie projektovej dokumentácie
potrebnej k obnove objektov múzea.
 Čiastočne neoplotený pozemok v správe ZM.
Možnosti: Hlavné oblasti rozvoja – ciele.
V existujúcich expozíciách:
 Historická expozícia: doplnenie o ďalšie zbierkové predmety.
 Umelecko-historická expozícia – časť T. J. Mousson: dobudovanie expozície o nové
prvky (sedenie, premietanie filmu o maliarovi).
 Prírodovedná expozícia: koncepciu jestvujúcej expozície nie je potrebné meniť, len
reinštalovať a doplniť o diorámu zemplínskeho lesa, ktorý inštaláciu oživí a zatraktívni,
v pláne je tiež doplniť priestor edukačnými pomôckami (magnetické tabule, interaktívne
hry, pomôcky na spoznávanie fauny a flóry s dôrazom na región Zemplína),
interaktívnymi prvkami (logicky budú prepájať všetky expozície múzea) a vymeniť, resp.
upraviť zastarané vitríny.
Nové expozície:
 Archeologická expozícia: vyhotovený je ideový a následne výtvarno-architektonický
návrh expozície, pričom myšlienkou je prezentovanie jednotlivých archeologických
období. Snahou je získanie externých prostriedkov na jej realizáciu.


Etnografická expozícia: vyhotovený je ideový a výtvarno-architektonický návrh. ZM už
získalo časť finančných prostriedkov na realizáciu expozície prostredníctvom
medzinárodného projektu Smart Museum. ZM sa snaží ďalšie prostriedky na realizáciu
expozície získať z iných ďalších projektov.
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2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia
Kvalita verejných služieb, orientácia
na návštevníka
2018
2019
cieľ: zvyšovať kvalitu služieb
Základné ukazovatele
počet expozícií (stálych, dlhodobých)
spolu
0
2
z toho nových
počet realizovaných výstav spolu

0

2

8

11

16

5

počet ukončených výskumných úloh

počet prebiehajúcich výskumných úloh
10
počet návštevníkov múzea spolu
platená návštevnosť

9 495

11 963

795

2 688

8700

9 275

43

34

11

11

17 (466 ks)

171

neplatená návštevnosť

počet výchovnovzdelávacích aktivít
realizovaných múzeom
počet kultúrno-spoločenských
realizovaných múzeom
prírastok zbierkových predmetov

Zdroj, vysvetlivka

KULT – 1. Modul,
riadok 3
KULT – 1.Modul,
riadok 4
KULT – 1. Modul,
riadok 18
vypĺňať ako
v predchádzajúcich
rokoch
vypĺňať ako
v predchádzajúcich
rokoch
KULT –1. Modul,
riadok 26
vypĺňať ako
v predchádzajúcich
rokoch
vypĺňať ako
v predchádzajúcich
rokoch KULT – 1.
Modul, riadok 33
KULT – 1. Modul,
riadok 23
KULT – 1. Modul,
riadok 25
KULT – 1. Modul,
riadok 8

Finančná oblasť

2018
2019
znižovať náklady a zvyšovať mieru
cieľ: samofinancovania
Náklady spolu
KULT – 2. Modul, r.
náklady na činnosť múzea spolu 404 299,00
609 988,54 19
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mzdové náklady celkom (vrátane
odvodov)

255 951,00

314 048,39

prevádzkové náklady

64 445,00

194 919,30

kapitálové výdavky
nákup zbierkových predmetov
z vlastných zdrojov
nákup zbierkových predmetov z iných
zdrojov
Bežné výdavky

60 625,00

127 356,00

0,00

190,00

24 837,00

15 630,00

KULT – 2. Modul, r.
22+r.26+r.27
KULT - 2. Modul, r.
29
KULT - 2. Modul, r.
34
KULT - 2. Modul,
r.36
KULT - 2. Modul,
r.37

výdavky na prevádzku

332 756,00

výdavky na činnosť

42 096,00

k 31.12. , účtovné
401 714,99 výkazy
K 31.12., účtovné
149 873,00 výkazy

431 279,00

KULT – 2. Modul,
609 407,26 r.1,

Príjmy spolu
Transfer od zriaďovateľa
na bežné výdavky

334 759,00

na kapitálové výdavky

26 215,00

spolu

360 964,00

k 31.12., účtovné
503 197,00 výkazy
k 31.12. , účtovné
127 166,00 výkazy
KULT – 2.Modul, r.
630 363,00 4

Ďalšie príjmy
z prenájmu

9 330,00

9 665,40

z vlastnej činnosti

18 906,00

15 611,00

dary a sponzorské
spolu

0,00
28 236,00

2 100,00
27 376,40

Externé grantové a projektové zdroje
kultúrne poukazy

2 206,00

2 097,00

transfery z rozpočtu obcí, miest
domáce projekty: tuzemské granty

1 000,00
28 700,00

700,00
17 000,00

KULT – 2.Modul, r.
18
KULT – 2.Modul, r.
15+16 +17, vstupné,
vložné, poplatky,
KULT – 2.Modul, r.
12

získaná suma
KULT – 2.Modul, r.
5
KULT – 2.Modul, r.
9

spolu
zahraničné projekty: zahraničné granty
spolu
počet podaných projektov
počet schválených projektov

0
9
7

0
5
2

8
KULT – 2.Modul, r.
10
projekt: tuzemský aj
zahraničný, FPU,
MK SR, ÚV SR,
zahraničné granty,
granty zo
súkromných
nadácií, projekty
(transfery) z obcímimo kultúrnych
poukazov

výška získaných financií z externých
grantov a projektov spolu 29 700,00
17 700,00
Vnútorné procesy, inovácie,
marketing
2018
2019
cieľ: cielená propagácia, zavádzanie inovácií
MaKCJZ v Trebišove
ZOS Michalovce,
ZKGZ
v Michalovciach,
počet aktivít realizovaných v
Hvezdáreň v
spolupráci s inými KZ v KSK
5
6
Michalovciach
počet nových partnerstiev
0
0
počet nových kľúčových aktivít
0
1
články v tlači, TV,
rozhlase, sociálne
médiá (odhad počtu
počet kľúčových mediálnych výstupov
52
55
kľúčových výstupov)
Strategický rozvoj
2018
2019
cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj
definovaná stratégia rozvoja
áno
vlastný ukazovateľ rozvoja
plnenie prioritných cieľov v roku 2019
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3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2019
Aktivita

Popis

Zrekonštruovanie barokovoklasicistického kaštieľa a jeho
východného krídla
Slávnostné otvorenie kaštieľa
Sprístupnenie dvoch interaktívnych
expozícií – historickej a umeleckohistorickej
Archeologický výskum Vinné

Akvizície zbierkových predmetov

Reštaurovanie, konzervovanie

Ukončená bola II. etapa rekonštrukcie hlavného
kaštieľa.
21.9.2019 bol slávnostne sprístupnený kaštieľ po
rozsiahlej rekonštrukcii.
V jeseni 2019 boli návštevníkom sprístupnené dve
interaktívne expozície na realizáciu ktorých získalo ZM
finančné prostriedky vo výške viac než 228 tisíc eur od
svojho zriaďovateľa KSK.
Vinné - „Obnova historickej sýpky“.
Získané boli finančné prostriedky vo výške 15 630 eur
v rámci zasadnutia Krajskej akvizičnej komisie, vďaka
ktorým ZM obohatilo svoj zbierkový fondy o nové
exponáty.
II. fáza reštaurovanie nábytkového kompletu
z obdobia prvej republiky.

3.1 Plnenie štandardov
Oblasť

cieľ

ukazovateľ

navrhova
ná
hodnota
0,05%

Plnenie za
rok 2019

3.1.1 akvizícia

Získavanie
nových
zbierkových
predmetov

Počet získaných
zbierkových predmetov
k celkovému počtu zbierok

10 ks

24

Skatalogizov
ané
predmety

Počet získaných
zbierkových predmetov na
odborného zamestnanca
Počet skatalogizovaných
predmetov na odborného
zamestnanca

10 ks
(okrem
získaných
nových)

0

Digitalizácia

Počet využitých

5 ks

0

0,23
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3.1.2 ošetrovanie

Ošetrené
zbierky

3.1.3 výskum

Odborný
výstup
Odborný
výstup

3.1.4 prezentácia

Popularizácia
odborného
výstupu
Prezentácia
výsledkov

Návštevnosť
Atraktivitu
webu
Využitie
fondu
Výstavná
činnosť

zdigitalizovaných
predmetov
Počet ošetrených
predmetov k celkovému
počtu zbierok
Počet štúdií a článkov
v odbornej tlači na
odborného zamestnanca
Počet prednášok na
odborných fórach na
odborného zamestnanca
Počet popularizačných
článkov a prednášok na
odborného zamestnanca
Počet kultúrnovzdelávacích aktivít na
zamestnanca (okrem THP)
Počet návštevníkov
kultúrno-vzdelávacích
aktivít k celkovej
návštevnosti
Počet návštevníkov
k počtu obyvateľov mesta
Počet návštev na
webe/facebooku k počtu
reálnych návštevníkov
Počet vystavených
predmetov k zbierkovému
fondu
Počet vlastných výstav na
odborného zamestnanca
(vo svojej organizácii)
Počet prevzatých výstav
na odborného
zamestnanca
Počet stálych programov
viažucich sa k výstave na
odborného zamestnanca
Počet vlastných výstav

0,08%

0,87

1 ks

0,5

1 ks

0,5

2 ks

2,42

2 ks

2,28

15%

26,58 %

20%

31,94 %

10%

30,55 %

0,1%

0,46

0,2 ks

0,14

0,2 ks

0,14

0,6 ks

0,35 ks

0,2 ks

0,57 ks
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Otváracie
hodiny

mimo múzea / galérie na
odborného zamestnanca
Počet hodín keď je
múzeum / galéria
verejnosti prístupné v
týždni

36 h

58 h

3.2 Vedecko-výskumná činnosť
Pracovníci mali na poli vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti pre rok 2019 stanovených
viacero úloh s presahom do roku 2020, resp. 2021 kvôli časovej náročnosti a rozsiahlosti
stanovených tém. V dôsledku tejto skutočnosti došlo k poklesu výstupov v tejto oblasti.
Výstupy boli realizované formou štúdií v zborníkoch, brožúry, publikácie, scenára
a výskumných správ.
Por.
č

Názov úlohy

Riešiteľ

Výstup

1.

Rod Petheö - história a genealógia rodu

štúdia v zborníku

2.

Grófka Irma Sztárayová

brožúra

3.

Michalovce ako sídlo Zemplínskej župy

S.
Rovňáková
S.
Rovňáková
M. Molnár

4.

Významné osobnosti Michaloviec storočnice
1919 – 2019
Premeny prezentácie národopisu v Zemplínskom
múzeu v Michalovciach po roku 1989

M. Molnár

scenár

M. Demko/
J. Hrabovský

štúdia v zborníku

6.

Vinné – „Obnova historickej sýpky“,
pokračovanie archeologického výskumu

M. Čurný

výskumná správa

7.

M. Čurný
Kráľovský Chlmec – „Splašková
kanalizácia“ – pokračovanie archeologického
výskumu

výskumná správa

5.

publikácia

3.3 Budovanie a stav zbierkového fondu
V roku 2019 pribudlo do fondu 171 kusov nových zbierkových predmetov. Pokračovalo sa
v dopĺňaní a oprave starých záznamov a vytváraní nových záznamov. V závere roka bol
dokončený prepis a oprava všetkých prvostupňových záznamov z prírastkových kníh, mimo
prírodovedného odboru.
Komisia na tvorbu zbierok zasadala počas roka 2019 celkovo 4x.
1. 6. 3. 2019
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2. 1. 7. 2019
3. 22. 10. 2019
4. 4. 12. 2019
Kúpne zmluvy uzatvorené v roku 2019 : počet 11 ks. Darovacie zmluvy uzatvorené v roku
2019: počet 0 ks.
Na základe schválenia Komisie pre tvorbu zbierok pribudli v roku 2019 do zbierkového
fondu Zemplínskeho múzea nasledovné prírastky:
 Útvar histórie 6 prírastkov v celkovom počte 6 ks, z toho 5 ks kúpou v celkovej
nadobúdacej cene 10 300,00 eur, 1 bol získaný darom.
 Útvar etnografie 77 prírastkov v celkovom počte163 ks ,všetky získané kúpou v celkovej
nadobúdacej ceny 3 840,00 eur.
 Útvar prírodovedy 2 prírastky v celkovom počte 2 ks, získané kúpou v celkovej
nadobúdacej cene 1 680,00 eur.
Financie na nákup zbierkových predmetov sa podarilo získať z rozpočtu KSK, ktoré na
nákup zbierkových predmetov pre rok 2019 vyčlenilo prostriedky vo výške 100 000,00 eur.
ZM z tohto balíčka financií získalo 15 630,00 eur. Cenným prírastkov bola nábytková súprava
v štýle biedermeier (3 kusy). Podarilo sa obohatiť aj prírodovedný fond o kapitálnu trofej jeleňa
a jelenie parohy, tieto predmety boli hneď po získaní umiestnené do sprístupneného kaštieľa.
Fond etnografie sa podarilo obohatiť o kožené výrobky od súčasného výrobcu p. Ihnáta a tiež sa
podarilo získať aj rôzne textílie a hrnčiarske výrobky. Fond histórie sa obohatil o starú tlač
(obsahuje podpis predstaviteľky rodu Sztárayovcov) a háčkovaný obrus v štýle flanderskej čipky,
ktorý taktiež putoval rovno do historickej expozície. Získaním nových zbierkovými predmetov
sa pracovníkom podarilo významne zvýšiť hodnoty jednotlivých zbierkových fondov, pričom sa
dbalo na dodržiavanie platného akvizičného plánu ZM.
Akvizičná činnosť
Prírastky
Odbor

Prír.č.

Spôsob nadobudnutia

ks

Kúpa

Dar

Prír.č.

ks

Prír.č.

ks

História

6

6

5

5

1

1

Etnografia

77

163

77

163

0

0

Spoločen. vedy
spolu

83

169

82

168

1

1

Zoológia

2

2

2

2

0

0

Prírod. vedy
spolu

2

2

2

2

0

0

Zber
Prír.č.

ks

14

Prírastky
spolu

85

171

84

170

1

1

Celkový počet zbierkových predmetov – prír. čísel: 20 316
Celkový počet zbierkových predmetov – kusov: 75 842
Pokračovalo sa v realizácii čiastkových inventarizáciách zbierok a presúvaní predmetov do
centrálneho depozitára. V roku 2019 bolo do depozitára prenesených a spracovaných 615
kusov zbierkových predmetov.
História: 48 ks
Umelecká história: 5 ks
Národopis: 562 ks
Ku koncu roka 2019 bolo v centrálnom depozitári evidovaných 16 547 zbierkových
predmetov, 2 438 predmetov bez označenia prírastkovým číslom, 91 krabíc deponátov
Archeológia Zemplín s. r. o., 160 krabíc deponátov Archeológie od archeológa Mariána Vizdala,
jeden deponát UH a 23 registrovaných predmetov (PMM).
3.4 Ochrana a ošetrovanie zbierok
V roku 2019 pokračovali konzervátorky múzea v naplánovanom ošetrovaní zbierkových
predmetov.
V rámci vlastnej činnosti bolo konzervátorsky ošetrených 661 zbierkových predmetov.
Národopis: 369 ks
Archeológia: 284 ks (prevažne z kovu)
Umelecká história: 2 ks
História: 2 ks + 4 ks (dodávateľsky)
Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sa podarilo reštaurovať externým spôsobom
zbierky umeleckej histórie. Komplexne reštaurovaný bol nábytkový komplet z obdobia prvej
republiky (4 kusy nábytku), ktorý sa stal súčasťou novootvorenej expozície.
3.5 Knižnica ZM
Knižnica Zemplínskeho múzea v Michalovciach patrí k špeciálnym knižniciam, ktorá má
špecializovaný knižničný fond a ktorá poskytuje knižnično-informačné služby, služby
kopírovania, vypracovania rešerší vedeckým, pedagogickým, vysokoškolským a stredoškolským
študentom všetkých foriem štúdia.
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Stav knižničného fondu v roku 2019 bol spolu 11 442 knižničných jednotiek, fondu
– príroda, archeológia, história, regionálna história, umelecká história, národopis, zborníky,
bibliografia, učebnice, filozofia, jazykoveda, literatúra, všeobecné a kalendáre.
Prírastok knižničného fondu v roku 2019 bol 119 publikácií:
 archeológia: 37
 história: 12
 umenie: 20
 zborníky: 21
 národopis: 28
 bibliografia: 1
Z toho 48 nadobudnutých kúpou a 71 darom.
Prírastky, úbytky:
Ukazovatele

r. 2019

Prírastok knižničného fondu

119

Kúpou

48

Darom

71

Vyradené

0

Skutočný prírastok

119

Celkový počet knižných jednotiek

11 442

Počet chýbajúcich

514

Zoznam knižničného fondu je zverejnený a dopĺňaný na webovej stránke spolu
s výpožičným poriadkom a cenníkom služieb.
https://www.zemplinskemuzeum.sk/kniznica/katalog
https://www.zemplinskemuzeum.sk/kniznica/vypozicny-poriadok
Počas roka knižnica odoberala časopisy: Múzeum, Pamiatky a múzea, Historická revue,
Knižná Revue, Záhorie, Poľovníctvo. Knižnica odoberá tiež obecné noviny okolitých obcí v rámci
regiónu.
Mimo knižničnou výpožičnou službou bolo požičaných 9 kníh. Prezenčne bolo vypožičaných
41 kníh.
Publikácie uložené v knižnici boli ošetrované gama žiaričom. V knižnici je pravidelne
vetrané, kontrolovaná vlhkosť a zabezpečené odvlhčovanie.
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3.6 Expozičná činnosť
V septembri 2019 boli pre verejnosť sprístupnené dve novovzniknuté interaktívne expozície
v barokovo-klasicistickom kaštieli rodiny Sztárayovcov: historická a umelecko-historická.
Finančné prostriedky na ich realizáciu v celkovej výške 228 582,00 eur s DPH získalo ZM od
svojho zriaďovateľa.
Historická expozícia predstavuje bytovú kultúru šľachty a bohatšieho meštianstva od 18. do
polovice 20. storočia. Obohatená a niekoľko interaktívnych prvkov. Umelecko-historická
expozícia je rozdelená do dvoch samostatných častí. Má síce menej interaktívnych prvkov,
avšak zaujme svojím ojedinelým technickým riešením. Jedna jej časť pod názvom Sakrálne
umenie je situovaná v miestnosti na prízemí kaštieľa a prezentuje náboženskú rôznorodosť
Zemplína – regiónu, kde sa výrazne prelína západný a východný kresťanský obrad (rítus).
Pozostáva z ikon, obrazov, zo sôch a z liturgických predmetov. Ďalšia časť expozície, umiestnená
na druhom nadzemnom podlaží, je venovaná „maliarovi zemplínskeho slnka a ľudu“ Teodorovi
Jozefovi Moussonovi. Michalovské múzeum totiž spravuje inštitucionálne najucelenejšiu zbierku
diel a predmetov tohto umelca. V menšej miestnosti bol vytvorený „ateliér“ s predmetmi
z pozostalosti T. J. Moussona, vo väčšej miestnosti sa zas nachádza obrazáreň s vystavenými
dielami tohto umelca.
Snahou do budúcnosti je už sprístupnené expozície naďalej dopĺňať a zatraktívňovať pre
návštevníka. Hlavne stálu výstavu maliara T. J. Moussona plánuje ZM obohatiť o sedenie
a priestor, kde sa bude premietať film o živote umelca.
3.7 Výstavná činnosť a kultúrno-vzdelávacie podujatia
V dôsledku prebiehajúcej rekonštrukcie hlavného kaštieľa, kalendárium výstav a podujatí
nebolo natoľko bohaté ako v čase bežného chodu múzea.
Mnohé z prezentačných aktivít múzea, ktoré sa konali v mesiacoch január – september
2019 prebehli ešte v náhradných priestoroch, vďaka spolupráci a podpore iných subjektov či
kultúrnych organizácií.
Do konca januára prebiehala v priestoroch ZOS výstava krajinomalieb výtvarníka
a dlhoročného pracovníka ZM Jozefa Saloňa. Výstava, ktorá bola otvorená slávnostnou
Silvestrovskou vernisážou 2018 sa konala pri príležitosti nedožitého životného jubilea autora.
V mesiacoch február a marec mohli diela T. J. Moussona z fondu múzea spolu s dielami so
súkromných zbierok obdivovať návštevníci Múzea Vojtecha Löfflera v Košiciach. V marci,
v rámci mesiaca knihy, sa v ZKGZ konalo podujatie Čítanie zo spomienok Irmy Sztáray,
poslednej dvornej dámy cisárovnej Alžbety – Sissi. Úryvky z pamätí poslednej dvornej dámy
rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej si mohli návštevníci vypočuť v podaní troch osobností,
medzi ktorými bol aj Rastislav Trnka – predseda Košického samosprávneho kraja.
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V mesiaci apríl sa pracovníci útvaru archeológie – Mgr. Marián Čurný, PhD. a PhDr. Lýdia
Gačková zúčastnili III. stretnutia slovenských archeológov v Archeologickom múzeu SNM
v Bratislave, kde vo svojom príspevku prezentovali výsledky archeologického výskumu sýpky vo
Vinnom.
V máji, pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídel boli výsledky
tohto výskumu a vybrané archeologické nálezy po prvýkrát prezentované aj obyvateľom obce
Vinné. Vďaka iniciatíve Zemplínske múzea v Michalovciach a podpore jeho zriaďovateľa
Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Michalovce a MsKS v Michalovciach sa
dňa 11. mája uskutočnilo podujatie Múzeum v Kerte, ktorým sa múzeum zapojilo do
celoslovensky konanej Noci múzeí a galérií. Program prebiehal v areáli parku Kerta. Hlavný
motív podujatia bol úzko spätý s obdobím prvej Československej republiky. Súčasťou podujatia
boli i úspešné „Špacirky na kaveju“. Posledný májový víkend sa v obci Staré konal už tradičný
koncert vážnej hudby Hudobná jar Sztáray 2019. Do organizácie sa druhý rok zapojilo aj
múzeum a to výstavou o grófovi Imrichovi Sztáraym.
V mesiaci jún Zemplínske múzeum pokračovalo v spolupráci s podnikateľskými subjektmi
pôsobiacimi v meste Michalovce. Po prvýkrát bolo múzeum oslovené spoločnosťou Sladovňa
a. s. Michalovce, pre ktorú v areáli spoločnosti realizovalo program Medzinárodného dňa detí
(MDD – 1. 6. 2019). Už niekoľko rokov múzeum pripravuje program pre dospelých i deti
zamestnancov spoločnosti Bel Slovensko a. s. MDD spoločnosti Bel sa konal v stredisku
Medvedia Hora (8. 6. 2019), Day Bel zas v stredisku Kamenec (21. 6. 2019), obe na Zemplínskej
šírave.
Mesiace júl a august patrili populárnym „Špacirkám po varošu“. Projekt prebieha
v spolupráci s MsKS Michalovce a mestom Michalovce. V mesiaci júl sa konali dve stretnutia na
témy – Historické a súčasné centrum mesta Michalovce a Michalovce ako sídlo Zemplínskej
župy. Témou dvoch augustových stretnutí boli dnes v mnohých ohľadoch diskutované Udalosti
roku 1968 (21. 8. 2019) a Vojnové udalosti roku 1944 (29. 8. 2019).
V polovici augusta bola na Námestí osloboditeľov pred Mestským úradom slávnostne
sprístupnená výstava venovaná 100. výročiu založenia Československého červeného kríža.
Výstava, ktorú múzeum pripravilo v spolupráci s Územných spolkom Slovenského červeného
kríža v Michalovciach a MsKS, poukazuje na históriu spolku od vzniku organizácie v rámci ČSR
a jej činnosť v Michalovciach. Finančne jej realizáciu podporilo mesto Michalovce. Na jej tvorbe
sa podieľali historici, Martin Molnár, v súčasnosti poverený riadením ZM a Stanislava
Rovňáková, spolu s riaditeľkou Územného spolku SČK v Michalovciach Alenou Kniežovou
a predsedníčkou Miestneho spolku SČK v Michalovciach Marcelou Vincovou.
Začiatkom septembra, počas dní obce Vinné, historici a archeológovia ZM pripravili pre
tunajších obyvateľov prednášky o dejinách a pozoruhodnostiach Vinného a o archeologickom
výskume tzv. sýpky.
21. septembra 2019 došlo k dlho očakávanej udalosti, keď po rozsiahlej a náročnej
rekonštrukcii sa opäť pre verejnosť otvorili brány Zemplínskeho múzea. Otvorenia sa zúčastnilo
veľa pozvaných hostí z kultúrno-spoločenského a politického života. Delegáciu KSK
– zriaďovateľa múzea – viedol jeho predseda Rastislav Trnka a podpredseda Daniel Rusnák,
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prítomní boli poslanci NR SR, prednostovia OÚ, primátori miest, či starostovia obcí. Medzi
vzácnych hostí patril aj potomok bývalých vlastníkov kaštieľa Péter Sztáray so svojou rodinou.
Počas slávnostného otvorenia si verejnosť mohla prezrieť nielen nové interaktívne expozície, ale
aj hudobno-tanečný program v areáli múzea.
Koncom októbra bola v novo zrekonštruovaných priestoroch východného krídla otvorená
prvá dočasná výstava Kovačická insita. Výstavu insitného umenia pripravilo múzeum
v spolupráci so združením NAIVA ART KUTL v srbskej Kovačici. Zároveň, bol v tomto mesiaci
prezentovaný výber z diel maliara Zemplína T. J. Moussona v galérii v Maďarskom Miškolci, a to
pri príležitosti 160. výročia založenia partnerského Múzea Otta Hermana. Taktiež bola
v priestoroch sninského kaštieľa otvorená panelová výstava Irma Sztárayová – dvorná dáma zo
Zemplína.
V mesiaci november múzeum sprístupnilo interaktívnu výstavu Cesty do praveku
východného Slovenska z dielne o. z. Haliganda z Košíc. Výstava prebieha v zatiaľ expozične
neobsadených priestoroch do mája 2020. Koncom mesiaca bola v priestoroch multimediálnej
miestnosti múzea verejnosti predstavená publikácia, Iloncsi – Z vojnového denníka Ilony
Andrássyovej, ktorú vydal KVH Beskydy.
Začiatkom decembra ožili priestory nových stálych expozícií ukážkami vianočného
stolovania, ktoré inštalovali pedagógovia zo Spojenej školy internátnej v Michalovciach.
V tomto mesiaci sa nám podarilo obnovil aj tradičné podujatie múzea „Kračun“. V posledný deň
roka bola Silvestrovskou vernisážou otvorená výstava zo zbierok ZM Od Ondavy k Uhu.
Pre školy
V polovici júna (13. 6. 2019) sa v priestoroch Zlatého býka konala zábavno-vedomostná súťaž
pre žiakov základných škôl mesta Michalovce nesúca názov Michalovce moje mesto, jeho
história i súčasnosť. Vyhlasovateľom súťaže je primátor mesta a organizátorom ZŠ T. J.
Mousson. Aj napriek tomu, že súťaž je dobrovoľná a nepostupová, zúčastnilo sa jej 21 žiakov so
svojimi pedagógmi, ktorí boli podľa škôl rozdelení do siedmich trojčlenných družstiev. Na
príprave súťaže dlhodobo participujú aj pracovníci Zemplínskeho múzea. Cieľom súťaže je
zábavnou formou spoznávať minulosť, tvorcov a premenu Michaloviec od histórie až po
súčasnosť.
V priebehu roka realizovali odborní pracovníci pre žiakov základných a stredných škôl aj
viacero tematických prednášok – Významné osobnosti Zemplína (T.J. Mousson, grófka Irma
Sztárayová), O remeslách na Zemplíne, Ľudové staviteľstvo a ľudový odev na Slovensku
s ohľadom na región Zemplín, Architektonické pamiatky Zemplína v stredoveku, Stridžie dni
a vianočné ľudové zvyky na Zemplíne.
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4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti
4.1 Rozpočtové hospodárenie
Schválený
rozpočet

Ukazovateľ
Bežný transfer

Príjmy celkom

Skutočnosť
/čerpanie k 31.12

342 465,00

503 197,00

503 197,00

0

127 766,00

127 766,00

342 465,00

630 963,00

630 363,00

Kapitálový transfer
Spolu

Upravený
rozpočet

Výdavky celkom

684 178,29

678 943,99

Príjmy
celkom

Transfer od
zriaďovateľa

Granty a
transfery

Príjmy z
prenájmu

Iné nedaňové
príjmy

684 178,29

630 363,00

22 800,00

2 391,00

28 624,29

Mzdy, platy a
OOV

Odvody

Tovary a
služby

Bežné
transfery

216 477,52

78 526,06

Výdavky
celkom
678 943,99

Výdavky celkom

255 008,26

Výdavky na prevádzku

678 943,99

276 639,00

Zostatok
prostriedkov z
predch. rokov
41 729,37

Kurzové
rozdiely

1 576,15

0

Výdavky na činnosť
402 304,99

Hospodárenie organizácie v roku 2019
Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v roku 2019
1/ Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu rozpísané Košickým samosprávnym krajom
– odborom financií:
Na zabezpečenie plnenia úloh v Zemplínskom múzeu (na prevádzku), boli pre rok 2019
odborom financií Úradom Košického samosprávneho kraja v Košiciach stanovené záväzne
ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2019 zo dňa 21.12.2018:
– bežné výdavky /600/ - zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 334 582,00 eur - prostriedky
na prevádzku
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– bežné výdavky /600/ - zdroj 41-001 program 0040200 vo výške 7 883,00 eur - prostriedky na
činnosť
V priebehu roka 2019:
Rozpočtovým opatrením č. B1 zo dňa 22.1.2019 v súlade so zákonom NR SR č. 318/2018 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol upravený rozpočet
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-001 program 0040100, vo výške 27 142,00 eur
Rozpočtovým opatrením č. B2 zo dňa 11.06.2019 v súlade so zákonom NR SR č.523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a na základe uznesenia č.188/2019 zo 11. Zasadnutia Zastupiteľstva KSK
konaného dňa 29.4.2019 v Košiciach, bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-008 program 0040200, vo výške 117 446,00 eur,
na výdavky spojené s realizáciou historickej expozície, ktorá bude prezentovať spoločenské
priestory kaštieľa ako sídla Sztárayovcov (portrétna sála, kaplnka, knižnica) vrátane vstupných
priestorov do kaštieľa (informačné a obslužné priestory pre návštevníka) a na iné nevyhnutné
výdavky.
Rozpočtovým opatrením č. B3 zo dňa 11.07.2019 v súlade so zákonom NR SR č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-008 program 0040100, vo výške 2 600,00 eur,
na krytie výdavkov súvisiacich s havarijnou udalosťou na odpadovej kanalizácii v objekte Galérie
Zemplínskeho múzea v Michalovciach a na iné nevyhnutné výdavky.
Rozpočtovým opatrením č. B4 zo dňa 24.07.2019 v súlade so zákonom NR SR č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-001 program 0040200, vo výške 744,00 eur,
na výdavky na spolufinancovanie projektov financovaných z dotácií Fondu na podporu umenia.
Rozpočtovým opatrením č. B5 zo dňa 11.09.2019 v súlade so zákonom NR SR č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-001 program 0040200, vo výške 1 800,00 eur,
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-008 program 0040100, vo výške 8 800,00 eur,
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na výdavky spojené s plynulý zabezpečením prioritných akcií v rámci slávnostného otvorenia
kaštieľa a drobných dokončovacích prác na hlavnom kaštieli Zemplínskeho múzea
v Michalovciach a na iné nevyhnutné výdavky.
Rozpočtovým opatrením č. B6 zo dňa 17.10.2019 v súlade so zákonom NR SR č.523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-001 program 0040800, vo výške 1 000,00 eur,
na nákup kníh a na iné nevyhnutné výdavky.
Rozpočtovým opatrením č. B7 zo dňa 3.12.2019 v súlade so zákonom NR SR č.523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-001 program 0040200, vo výške 1 200,00 eur
- 600 eur na výdavky súvisiace s propagáciou múzea,
- 600 eur na zakúpenie tabletov a na iné nevyhnutné výdavky.
Rozpočtovým opatrením č. K1 zo dňa 10.7.2019 v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, bol upravený rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 41-008 program 0040100 vo výške 1 000,00 eur
na autorský dozor k investičnej akcii „Realizácia II. etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa
Zemplínskeho múzea v Michalovciach“.
Rozpočtovým opatrením č. K2 zo dňa 10.09.2019 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, bol upravený rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 41-001 program 0040200 vo výške 15 630,00 eur
na nákup zbierkových predmetov na základe stanoviska Krajskej akvizičnej komisie a rozhodnutí
akvizičných komisií múzeí a galérií:
- šatník biedermeier
- kreslo biedermeier
- sofa biedermeier
- keramika pozdišovská – výrobky hrnč. podniku
- keramika pozdišovská – Ján a Dušan Parikrupovci
- kapitálna trofej jeleňa nepravidelného dvadsaťtoráka
- jelenie parohy 14 toráka
- zbierka trofejí
dňa 9.12.2019 došlo k schváleniu zmeny účelu použitia kapitálových prostriedkov:

22

-

pôvodne schválený nákup kapitálna trofej jeleňa nepravidelného dvadsaťtoráka nahradí
nákup jelenie parohy 12-toráka
pôvodne schválený nákup zbierky trofejí nahradí stará tlač a predmety národopisného
charakteru.

Rozpočtovým opatrením č. K3 zo dňa 04.10.2019 v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 188/2019 z 11. zasadnutie Zastupiteľstva
KSK konaného dňa 29.04.2019 v Košiciach, bol upravený rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 41-008 program 0040200 vo výške 111 136,00 eur
na nákup: - interaktívne prvky v hodnote 99 376 eur na realizáciu historickej expozície, ktorá
bude prezentovať spoločenské priestory kaštieľa ako sídla Sztárayovcov (portrétna sála,
kaplnka, knižnica) vrátane vstupných priestorov do kaštieľa (informačné a obslužné priestory
pre návštevníka) a výroba a montáž presklenej steny v hodnote 11 760 eur vo vstupných
priestoroch.
Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) v roku 2019 zo dňa 16.4.2019 na základe
schválenej žiadosti č. 46633/2019 - účel použitia dotácie:
náklady na grafiku, fotografické práce a tlač banerov k projektu – Galéria pod nebom bol
upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 11H program 0040200 vo výške 700,00 eur - poskytovateľ
MESTO MICHALOVCE.
Fond na podporu umenia - Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-541-02776 bol
upravený rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 72c program 0040200 vo výške 5 000,00 eur na realizáciu
projektu s názvom Reštaurovanie nábytkového komplexu z obdobia I. republiky – II. fáza –
bufet, malý príborník a presklená vitrína.
Fond na podporu umenia - Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-542-02892 bol
upravený rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 72c program 0040200 vo výške 15 000,00 eur na
realizáciu projektu s názvom Zabezpečenie úložného priestoru a dovybavenie archeologického
depozitára v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.
Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok
2019 č. MK-4103/2019/3.2 bol upravený rozpočet o 2 097,00 eur - kultúrne poukazy.
Sponzorskou zmluvou uzatvorenou dňa 21.8.2019 s Nadáciou SLSP bol upravený rozpočet :
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bežných výdavkov /600/ - zdroj 72a program 0040200 vo výške 1 000,00 eur na zachovanie
kultúrnych hodnôt prostredníctvom projektu Znovuotvorenie Zemplínskeho múzea
v Michalovciach.
Sponzorskou zmluvou uzatvorenou dňa 10.9.2019 s PŠP s.r.o. bol upravený rozpočet :
bežných výdavkov /600/ - zdroj 72a program 0040200 vo výške 200,00 eur na realizáciu
projektu Slávnostné otvorenie Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
Príjmy rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov
Kód zdroja :
suma v €
11H
312 007
41-001
312 008
41-001
322 006
72c
312 011
72c
322 008
72a
311 000
72g
212 002
72g
212 003
72g
223 001
72g
243
72g
292 006

/mesto Michalovce/
700,00
/z rozpočtu VUC-bež./ 503.197,00
/z rozpočtu VUC-kap./ 127.166,00
/zo štát. úč. Fondu/
5.000,00
/zo štát. úč. Fondu-kap./ 15.000,00
/subjekty mimo VS/
2.100,00
/z prenaj. pozemkov/
1,00
/z prenaj. budov, priest./ 2.390,00
/predaj služ., tovarov/
28.055.02
/účty fin. hosp./
6,03
/z náhrad z poist. plnenia/
563,24

Spolu:

684 178,29

Uvedený príspevok bol rozpracovaný za základe potrieb organizácie a v priebehu roka 2019
upravený na zabezpečenie prevádzky, činnosti a celkového chodu Zemplínskeho múzea
v Michalovciach.
Výdaje rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov
Kód zdroja: _
11H
/bežné výdavky /
72a
/bežné výdavky/
41-001
/bežné výdavky/
41-001
/kapitálové výdavky /
72c
/bežné výdavky/
72c
/kapitálové výdavky/
72g
/bežné výdavky/
72g
/kapitálové výdavky /

suma v €
700,00
2.100,00
503.197,00
127.166,00
17.000,00
0,00
28.590,99
190,00

Spolu:

678 943,99
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Nevyčerpané peňažné prostriedky z roku 2018
Kód zdroja: _
72c
453
72g
453

suma v €
12 000,00
29 729,37

Spolu:

41 729,37

Peňažné prostriedky vo výške 29 729,37 eur boli použité na úhradu platov a bežných nákladov
v januári 2019, peňažné prostriedky 12 000,00 eur boli použité na úhradu projektov FPU.
Hospodársky výsledok: /výnosy – náklady/
Hodnotenie výšky nákladov:
Názov účtu
Skutočnosť v €
501-Spotreba mat.
87 447,94
502-Spotreba energií
22 617,08
511-Opravy a udržiavanie
5 210,86
512-Cestovné
1 624,01
513-Náklady na reprezentáciu
510,56
518-Služby
117 406,68
521-Platy
221 326,11
524-Odvody
75 991,07
527-Zákonné soc. Náklady
16 731,21
532-Daň z nehnuteľnosti
239,06
538-Ostatné dane a poplatky
756,65
544-Zmluvné pokuty a penále, úroky z omeš. 232,10
545-Ostatné pokuty, penále a úroky
85,66
548-ostatné nákl. na prev. činnosť
16 106,24
551-Odpisy
43 611,00
568-Ost. fin. nákl.
91,25
591- Daň z príjmov
1,06
Spolu
609 988,54
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Hodnotenie výšky výnosov
Názov účtu
602-Tržby z predaja služieb
604-Tržby za tovar
648-Ost. výn. z prev. činnosti
662-Úroky
668-Ostatné finančné výnosy
691-Výnosy z bež. transferov
692-Výnosy z kap. transferov
693-Výn.ŠR a roz. obce
694-Výn. samosprávy z kap.
Spolu

Skutočnosť v €
22 071,90
3 204,50
936,23
6,03
0,37
503 197,00
53 673,00
21 897,00
4 421,26
609 407,26

Dosiahnutý HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:
Výnosy spolu:
Náklady spolu:
ZISK :

609 407,26
609 988,54
- 581,28

V roku 2019 vykázala organizácia z hlavnej činnosti v hospodárskom výsledku ZISK vo výške
26 979,98 eur.

4.2 Správa majetku
Zemplínske múzeum v Michalovciach počas roka 2019 zrealizovalo:
 Na základe vypracovaného znaleckého posudku, zápis do katastra nehnuteľnosti pre objekt
garáže v areáli múzea.
 Úpravu terénu a vyčistenie terénu v hlavnom kaštieľskom areáli.
 Úpravu a vyčistenie pozemku na farskej ulici.
Zemplínske múzeum v Michalovciach dalo vypracovať projektové dokumentácie pre:
 Rekonštrukciu fasády, vstupných schodísk, dverí a okien na objekte Galérie.
 Rekonštrukciu strechy na budove Koniarne.
Zemplínske múzeum dostalo v decembri 2019 súhlas na zabezpečenie procesu VO pre
obstaranie investičného majetku a to:
 Rekonštrukcia fasády, vstupných schodísk, dverí a okien v celkovej obstarávacej cene
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100 000,00 eur s DPH.
Rekonštrukcia strechy na budove Koniarne v celkovej obstarávacej cene 170.00 Eur s DPH.
Rekonštrukcia ústredného kúrenia v objekte Galérie v celkovej obstarávacej cene
20 000,00 s DPH.

4.2.1 Opravy a údržba
Celkový objem financií

Poznámka

17 511,16

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby
Názov akcie

Realizované práce

Oprava poškodenej
krytiny

Oprava poškodenej
a uvoľnenej krytiny na
východnom krídle hlavného
kaštieľa v celkovej výmere cca
50 m2.

Úprava areálu

Objem
finančných Zdroj financovania
prostriedkov

470,00

Vlastné zdroje

Terénna úprava areálu pred
otvorením kaštieľa

1 560,80

KSK

Prepojenie a uloženie
Zapojenie
telekomunikačných a IT sieti
telekomunikačných a medzi objektami múzea a
IT zariadení
následne spustenie ich
systémov

3 201,48

KSK

Rekonštrukcia
okenných rámov na
hlavnom kaštieli

6 000,00

KSK

1 065,00

Vlastné zdroje

Oprava drevených okenných
rámov na kaštieli múzea,
výmena tesnení, tmelenie

Arboristické ošetrenie Ošetrenie Lipy v havarijnom
stromov
stave v areáli
Oprava kanalizácie

Rekonštrukcia kanalizačnej
prípojky, havarijný stav na
objekte Galérie.

2 600,88

Vlastné zdroje

Elektroinštalačné
práce

Inštalácia a údržba
elektroinštalačných prvkov,
pred otvorením hlavného
kaštieľa

2 613,00

KSK,
Vlastné zdroje

Poznámka
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4.2.2 Investície: Rekonštrukcie, novostavby
Termín
Poznámka
realizácie
celej
Objem
Zdroj
Realizované práce
Názov akcie investične
finančných financovani
v danom roku
j akcie
prostriedkov a
(začiatok
– koniec)

II. etapa
rekonštrukcie
hlavného
kaštieľa

Začiatok
1.5.2020
Koniec
20.9.2020

-Rekonštrukcia strechy
a krovu hlavného
kaštieľa
-Oprava fasády
-Rekonštrukcia
hromozvodu
-Zrealizovanie
osvetlenia kaštieľa
-Úprava a vybudovanie
vnútorných schodísk v
kaštieli

263 715,13 s
DPH

KSK

4.2.3 Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách

Objekt – stručná
špecifikácia, adresa

Nájomník

Barokovo-klasicistický
kaštieľ, Kostolné
námestie 1

Prophoto s. r. o.

Galéria - suterén
(starý kaštieľ), Kostolné
námestie 6

PABEMA s. r. o./
Marek Bedaj

Výška získaných
Trvanie nájomného prostriedkov z nájmu
vzťahu od - do
(vrátane služieb spojených
s nájmom) za rok 2019
Zmluva na dobu
neurčitú

3 715,00

1.4.2011 –
31.3.2020

8 333,55
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Objekt – stručná
špecifikácia, adresa

Prenajímateľ vlastník

0

Trvanie
Výška výdavkov na
nájomného vzťahu nájom(vrátane služieb
od - do
spojených s nájmom) v roku
2019

0

0

0

4.3 PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 2019
Zemplínske múzeum v Michalovciach sa aj v roku 2019 snažilo získať finančné prostriedky
na realizáciu viacerých kultúrnych, akvizičných a investičných projektov. V roku 2019 múzeum
získalo na svoje aktivity prostriedky z verejnoprávnej inštitúcie „Fondu na podporu Umenia“
(FPU) a grantového systému mesta Michalovce.
Verejnoprávna inštitúcia FPU podporila Zemplínskemu múzeu v Michalovciach 2 projektmi v
celkovej hodnote 20 000,00 Eur a z grantového systému mesta Michaloviec 700 eur.
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ
Cieľ projektu
- stručne
Názov
projektu

Zabezpeče
nie
úložného
systému a
dovybaveni
e
archeologic
kého
depozitára
v
Zemplínsko
m múzeu v
Michalovcia
ch

Získanie
prostriedkov
na zriadenie
centrálneho
archeologické
ho
depozitára.

Reštaurova

Cieľom

Skutočné náklady projektu
Finančný
zdroj,
Termín
Pozná
Vlast
program,
realizáci
Zdroj
mka
Získaná
né Ostat
podprogr
e
ez
Spolu
dotácia
zdroj né
am
KSK
e

Fond na
podporu
umenia
5.4.2
15 000, 4 000
Ochrana
00
,00
zbierkovýc
h
fondov

5.4.1

5 000,0 743,0

19 00
0,00

1.2.
2020

5 743,

8/2019
29

nie
projektu je
nábytkovéh záchrana a
o kompletu prezentácia
z obdobia I. zreštaurovan
republiky – ého kompletu
II.fáza –
z I. svetovej
bufet, malý
vojny
príborník a
presklená
vitrína
Výstav
približuje na
24 paneloch
históriu
najznámejšej
celosvetovej
humanitárnej
Sto rokov
organizácie
spolu
na Slovensku
pomáhame i v pôsobnosti
Územného
spolku
Slovenského
Červeného
kríža (SČK) v
Michalovciac
h

Odborné
ošetrenie
zbierkovýc
h fondov

Grantový
systém
mesta
Michalovi
ec

0

700,00

0

00

700,00

1.8.
2019

Tak ako po minulé roky, tento úspech podporených projektov by nebol docielený
a zrealizovaný bez výraznej finančnej pomoci zo strany Fondu na podporu umenia
a spolufinancovania nášho zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja.
Zemplínske múzeum v Michalovciach sa bude i na ďalej snažiť a získavať finančné zdroje na
podporu a realizáciu viacerých kultúrnych, akvizičných a investičných aktivít v rámci
verejnoprávnej inštitúcie „Fondu na podporu umenia“ a iných prostriedkov.
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5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
Stav k 31.12.
Úväzok (v Počet
%)
ľudí –
fyzický
stav

Obsadená
v roku 2019
(áno/nie)

Pozn.

100

1

Áno

Historik dočasne poverený
riadením

Historik

100

2

Áno

Jeden historik poverený riadením

Archeológ

100

2

Áno

Etnológ

60

1

Áno

Etnograf

100

1

Nie

Historik umenia

60

1

Áno

Zoológ

100

1

Áno

Dokumentátor

100

1

Áno

Konzervátor, správca depozitára

100

2

Áno

Manažér projektov a podujatí

100

1

Áno

Múzejný pedagóg, lektor

100

1

Áno

Manažér kultúry, propagácia

100

1

Áno

knihovník, dokumentátor, lektor

100

1

Áno

kultúrny referent, sekretariát,
lektor

100

1

Áno

Ekonóm

100

1

Áno

Účtovník

100

1

Áno

Údržbár, výstavný technik

100

1

Áno

Správca budov, údržbár, šofér

100

1

Áno

Upratovačka

73,3

2

Áno

Pracovná pozícia – názov
(v súlade s organizačnou
štruktúrou)
Riaditeľ

V súčastnosti na RD

Pohyb zamestnancov
Pozn.
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav)
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)
Počet novoprijatých

20
21
2

Počet tých, čo odišli

2

Knihovník-dokumentátor- bol prijatý na
pracovníka na RD
Kultúrny referent, sekretariát, lektor
prijatý na miesto pracovníka na RD
Kultúrny referent, sekret., prijatý na
ukončil PP
Knihovník dokumentátor, prijatý na
ukončil PP, návrat zamestnanca z RD

zástup
– bol
zástup
zástup
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V roku 2019 sa zmena v personálnej oblasti udiala na poste riaditeľa, Mgr. Maroš Demko
odstúpil z pozície riaditeľa a nastúpil na vytvorené miesto etnografa. Na miesto riaditeľa bol
poverený riadením historik PaedDr. Martin Molnár. V priebehu roka dňa 19.10.2019 bol
zbavený poverenia riadením a nastúpil opäť na miesto historika a vedúceho odborného úseku.
Na miesto riaditeľa bola týmto dňom poverená Mgr. Stanislava Rovňáková. Miesto historika,
ktoré zastávala pred poverením zostáva neobsadené.
Na miesto kultúrneho referenta na zastupovanie zamestnankyne čerpajúcej rodičovskú
dovolenku PhDr. A. Semkovej, bol 11.2.2019 prijatý na dobu určitú PhDr. Mgr. T. Doležal, ktorý
rozviazal pracovný pomer dohodou k 30.11.2019.
Na miesto dokumentátorky a lektorky na zastupovanie zamestnankyne čerpajúcej
rodičovskú dovolenku Mgr. A. Jandovej, bol prijatý na dobu určitú Mgr. M. Urban od 25.3.2019
do 2.8.2019. 5.8.2019 nastúpila Mgr. A. Jandová na svoje miesto po ukončení MD.
Na rodičovskej dovolenke je v súčasnosti jedna pracovníčka. Pozícia sekretárky a lektorky
Mgr. A. Semkovej, ktorú zastupoval PhDr. Mgr. T. Doležal zostáva zatiaľ neobsadená.
6. Marketing a propagácia
ZM kládlo zvýšený dôraz na marketing a propagáciu, vzhľadom na regionálnu pôsobnosť
múzea boli podujatia a aktivity múzea prezentované predovšetkým v regionálnych masmédiách
a to v rádiu Regina a rádiu Šírava, v lokálnych televíziách TV Mistral a TV Zemplín a tiež
v miestnej tlači v novinách Michalovčan.
ZM vydalo ku všetkým podujatiam a výstavám, ktorých bolo hlavným organizátorom –
plagáty a pozvánky a poskytlo médiám tlačové správy. Ako ďalší nástroj pre propagáciu
a medializáciu sa používali aj videopozvánky a na slávnostné otvorenie kaštieľa sa natočilo
promovideo a využili sa bilboardy a citylighty v meste.
Na konci roka vydala organizácia po piaty raz občasník Múzejný hlásnik, kde odborní
pracovníci ZM informovali o najúspešnejších výstupoch svojej činnosti za kalendárny rok.
Propagačné aktivity
Najvýznamnejšie propagačné (počet a stručný popis)
aktivity
Tlačené výstupy
Celkom 49 ks
Plagáty – 15 kusov
Pozvánky – 5 kusov
Tlačové správy – 13 kusov
Iné – 15 kusov
Propagačný materiál, veľkoplošné bilboardy a citylighty,
pozvánky a plagáty k výstavám, ponukové a pracovné listy,
omaľovánky, vizitky, magnetky.
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Sociálne médiá

Celkom 6 videopozvánok
Zemplínske múzeum v Michalovciach spravovalo na
sociálnej sieti facebook jeden profil, kde prezentovalo
všetky svoje podujatia, aktivity, spoluprácu a iné činnosti
prostredníctvom plagátov a pozvánok a prostredníctvom
videopozvánok.

Výnimočné výstupy v rozhlase, Celkom 31 výstupov
TV
RTVS – Rádio Regina
Hosť rádia Regina Východ (relácia) – názov: Archeologické
nálezy na Zemplíne
(https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/1073644)
Šľachtické rody ( 4 samostatné relácie) – názov: Šľachtický
rod Petheövcov
(https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/slachtickerody/208341/rod-petheovcov)
Šľachtické rody ( 4 samostatné relácie) – názov: Šľachtický
rod Szechényiovcov
(https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/slachtickerody/215709/rod-szechenyi)
Šľachtické rody (4 samostatné relácie) – názov Rod
Sztárayovcov
(https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/slachtickerody/196519/rod-sztarayovcov-v-sucasnosti)
Hosť rádia Regina Východ (relácia) – názov: O otvorení
múzeá a nových interaktívnych expozíciách
(https://www.rtvs.sk/radio/program/1541/1199922)
Živé pozvánky
„Kračun“ (pozvánka na podujatie v živom vysielaní)
Od Ondavy k Uhu (pozvánka na podujatie v živom vysielaní)
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Vianočné stolovanie (pozvánka na výstavu v živom
vysielaní)
RTVS
RTVS 1 – Správy
- „Trebišovski pisanki“
(https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/184759#2643)
- Dobré ráno Slovensko (relácia)
Rekonštrucia kaštieľa (živý vstup)
RTVS 2 – Regina v RTVS
„Dochovávanie ľudových letných tradícií“ (relácia)
(https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/194198)
Televízia MISTRAL
Žihadlo (relácia) - názov: Otvorenie kaštieľa, sídla
Zemplínskeho múzea
(https://www.youtube.com/watch?v=_tcIipNXDRU)
Reportáže:
1. Kovačická insita
2. Otvorenie kaštieľa
3. Od Ondavy k Uhu
4. O vianočnom stolovaní v kaštieli
5. Reštaurovanie nábytkového kompletu z obdobia I.
republiky
6. Múzeum pred otvorením I
7. Múzeum pred otvorením II
Televízia ZEMPLÍN
Téma na Zemplíne (relácia) – názov: Irma Sztáray
(http://www.zemplin.tv/video/5-)
Téma na Zemplíne (relácia) - názov: Otvorenie
Zemplínskeho múzea v Michalovciach
(http://www.zemplin.tv/video/28-)
Rádio Šírava
Pozvánka na slávnostné otvorenie kaštieľa (živý vstup)
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Iné

Webová stránka ZM, kde boli prezentované všetky
podujatia,
aktivity,
spolupráca
a iné
činnosti.
(www.zemplinskemuzeum.sk)

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na
rok 2020
V súvislosti s plnením Koncepcie rozvoja
kultúry v KSK 2020-2025 (2030)
Vytvárať
a sprístupňovať
inovatívne
expozície a výstavy so „smart“ riešeniami
v múzeu založené na regionálnych
špecifikách
Vytvorenie ponuky atraktívnych
vzdelávacích podujatí o tradičných
remeslách pre obyvateľov rôznych
vekových kategórií s dôrazom na
študentov.

Komentár

V rámci projektu SMART Muzeum sa
zrealizuje národopisná expozícia ZM.

Pôjde o kombináciu výstav,
prednášok a tvorivých dielní, ktoré
návštevníkom interaktívnou formou
priblížia vybrané tradičné ľudové
remeslá. Séria vzdelávacích
programov má jednotný názov „Deň
s....“.
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na Komentár
rok 2020 - iné
Sprístupnenie nových expozičných
Realizácia expozície – Klenotnica ZM
priestorov, priamo nadväzujúcich na
už sprístupnenú historickú
a umelecko-historickú expozíciu, kde
budú interaktívnym a moderným
spôsobom nainštalované
a odprezentované klenoty
a drahocennosti zo Zemplína, ktoré
si svojou hodnotou a významom si
zaslúžia osobitnú ochranu.
Prezentované budú predmety zo
zbierok ZM a z niekoľkých farských
trezorov, ktoré neboli doposiaľ
prezentované verejnosti.
Realizácia novej etnografickej expozície
Závisí od finančných prostriedkov
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ZM.
Dokončenie plánovaných rekonštrukcií Financie na rekonštrukciu už boli
budov – koniareň, starý kaštieľ, zimná schválené
zastupiteľstvom
KSK
záhrada
v predchádzajúcich rokoch. V závere
roka prišlo na časť plánovaných
rekonštrukcií aj oznámenie o začatí
VO.
Rekonštrukcia a revitalizácia parkovej
úpravy v areály ZM
Rekonštrukcia
elektroinštalácie
v centrálnom depozitári
Program: 5.4.2 Ochrana zbierkových Rozširovanie úschovných možností
fondov
centrálneho muzeálneho depozitára
II. etapa
Príprava západného krídla na výstavné
priestory
Ukončenie sťahovania zbierok etnografie
do Centrálneho depozitára
Realizácia komplexnej revízie zbierkového V zmysle zákona č. 206/2009
fondu ZM
o múzeách a galériách a ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty
a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších
predpisov § 11 ods. 1 a 2 pís. a
o povinnom vykonávaní odbornej
revízie zbierkových predmetov.
Vydanie zborníka o Kostole sv. Kríža na
V rámci schváleného edičného plánu
Senderove vo Vinnom
ZM.
Vydanie publikácie o Sobraneckých
kúpeľoch
Vykonanie procesného a personálneho
V rámci plánu na ozdravenie
auditu
vnútorného fungovania ZM.
Vedenie múzea dlhodobo rieši aj problém vhodného uloženia zbierkových predmetov.
Centrálny depozitár ZM bol vybudovaný najmä vďaka viacerým úspešným grantovým
projektom, podarilo sa čiastočne zvýšiť kapacitu úložného priestoru, no napriek tomu do
budúcnosti nebude postačovať pre rozsiahly a rôznorodý zbierkový fond. Taktiež v roku 2019
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vyvstal problém s elektroinštaláciou v centrálnom depozitári, ktorú treba urgentne riešiť
a uskutočniť jej kompletnú rekonštrukciu.
V roku 2019 sa podarilo získať finančné prostriedky na archeologický depozitár, ktorý bude
umiestnený v západnom krídle kaštieľa a koncom roka začali prípravné práce na jeho realizácii.
Závažným problém, ktorý je potrebné akútne riešiť, je zlepšenie podmienok uloženia
veľkorozmerných predmetov v hangári v Hnojnom. Uvažovaný koncept spoločného depozitára
pre michalovské a trebišovské múzeum ostal v stave ideového návrhu.

Prílohy:
Organizačná štruktúra
Fotodokumentácia
KULT ročný výkaz o múzeu 2019 (dodá sa dodatočne)
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Riaditeľ

Odborný úsek

Úsek pre správu
zbierok

Prezentačnoprevádzkový úsek

Hospodársky
úsek

Historik

Konzervátor,
správca
centr.depozitára

Manažér projektov
a podujatí

Ekonóm

Múzejný pedagóg,
lektor

Účtovník

Historik 2

Konzervátor 2,
správca depozitára

Historik umenia

Dokumentátor
CEMUZ

Kultúrny referent,
sekretariát, lektor

Technický prac.,
údrržbár, šofér

Etnológ
úväzok: 60%

Výstavný technik,
údržbár

knihovník,
dokumentátor,
lektor

Upratovačka
úväzok: 73,3 %

Etnológ 2

manažér kultúry,
propagácia

Upratovačka
úväzok: 73,3%

Archeológ

Archeológ 2

Zoológ, správca
budov

Organizačná štruktúra Zemplínske múzeum v Michalovciach
od 1.1.2019 – 23 pracovných miest
* Org. štruktúra rozšírená o miesto etnológ 2
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.....................................................................
FOTODOKUMENTÁCIA
2019
.....................................................................
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1. HLAVNÝ KAŠTIEL A INTERAKTÍVNE EXPOZÍCIE

40

Umelecko-historická expozícia – časť Sakrálne umenie
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Umelecko-historická expozícia – časť T.J. Mousson
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Historická expozícia
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2. PODUJATIA
Podujatie: Vítanie žeriavov
Dátum: 30.3.2019
Miesto konania: Vtačí raj – CHVÚ Senianske rybníky, kaštieľ v Sennom

.....................................................................................................................
Podujatie: Dejepisná súťaž
Dátum: 24.5.2018
Miesto konania: Zlatý býk, Michalovce
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Podujatie: Múzeum v Kerte
Dátum: 11.5.2019
Miesto konania: Park Kerta Michalovce

.........................................................................................................................
Podujatie: Slávnostné otvorenie kaštieľa
Dátum: 21.9.2019
Miesto konania: Kaštieľ a areál v Zemplínskeho múzea v Michalovciach
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.........................................................................................................................
Podujatie: Kovačická insita
Dátum: 31.10.2019
Miesto konania: Kaštieľ Michalovce
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3. VÝBER Z AKVIZÍCIÍ MÚZEA

Šatník biedermeier

Zbierka pozdišovskej keramiky od rodiny Parikrupovej
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